2021EKO UZTAILA

AZKUE IKASTOLA

MARIERROTA
2021eko udako ale berezia

Agurra

AURKIBIDEA

Urtero legez eta oporrak hartu orduko, MARIERROTA berezi
honen bidez, hurrengo ikasturte hasieran kontutan hartu

HERRI TONBOLA

beharreko hainbat ohar doazkizue.
Datorren ikasturtean ikasturte berezi honen ajeari buelta
eman eta amets berriei bidea emango diegu. Betiko legez,

IKASTURTE BERRIA

ikastolako komunitate osoa inplikatuko duen proiektuak
martxan izango dira.

BATZAR NAGUSIKO

Elkarren zaintzarako beharrezko neurriak mantenduko

ERABAKIAK

ditugu baina osasun egoerak ahalbidetutako malgutasuna ere
izango du ikasturte berriak.

IRAKASLEAK

Herritar guztiona den ikastola eraikitzen jarraituko dugu,
horretarako behar izan desberdinak mahai gainean jarri eta
lehentasunak zeintzuk diren adostu beharko ditugu. Ilusioz,

ESKOLA KIROLA

gure etxeari begira jarriko gara, Lekeitiar guztiona. Beraz
erne ibili eta auzolanera gerturatu. Baina ordura arte...
...ondo pasa oporrak !

COVID-19

2021EKO UZTAILA

AZKUE IKASTOLA

Dakizuenez aurten ezinezkoa izan zaigu 2.eskuko azoka antolatzea
baina horren ordez Herri Tonbola izeneko ekimena antolatu dugu.
Zozketa honi esker, Ikastolaren barne beka sistema beste urte batez
bermatuko dugu.

Antolatutako zozketa honetan 25 sari zozketatu dira, guztiak
Lekeition bertan erositakoak, modu horretan urte gogor honetan
herriari ere bultzada emateko asmoz. Zorionak irabazle guztiei! Asko
eta asko izan zarete ikastolari bultzada bat emateko asmoz zozketan
modu batean edo bestean parte hartu duzuenok, eskerrik asko!

Ikasturte hasiera
Gogoratu ordutegi berria izango dugula hurrengo ikasturtean. Hementxe ikasturte hasieran kontuan
izanteko argibide batzuk:
Haur Hezkuntza
Ikasturte hasiera: irailaren 9an, goizez, 9:15etatik 12:45etara.
Gogoratu 9:15etatik aurrera sarrera malgua izango dutela.
Irailaren 20tik aurrera goizez eta arratsaldez. 14:15etatik 16:15etara.
Zaintza zerbitzua irailaren 7tik aurrera egongo da.
Lehen Hezkuntza
Ikasturte hasiera : irailaren 9an, goizez 9:15etatik 12:45etara.
Irailaren 20tik aurrera goizez eta arratsaldez. 14:15etatik 16:15etara.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Ikasturte hasiera : irailaren 10ean aurkezpena goizez, 11:00etatik 13:00etara. Irailaren 13tik aurrera,
ohiko ordutegia; hau da, 8:15etatik 12:45etara eta 14:15etatik 16:15etara.
Asteazken arratsaldeetan DBHkoek ez dute eskolarik.
Asteazkenetan, DBHkoen jarduna, 8:15etatik 14:00etara izango da.
Jantokia:
Jantoki zerbitzua irailaren 13tik aurrera eskainiko dugu. JANTOKI zerbitzua erabiliko dutenek
irailaren 10erako izena eman behar dute idazkaritzan. Badakizue egun solteetan ere erabil
dezakezuela zerbitzu hau, beti ere aurretiaz abisatuta, bezperan. Whatsapp: 610141398

BATZAR NAGUSIKO ERABAKIAK
Gure kooperatibako Ohiko Urteko Batzar Nagusia ekainaren 9an burutu genuen.
Batzar honetan hartutako erabakiak hauexek izan ziren :
1.- Akta onartzeko bazkide bi izendatzea.
2.- 2020-21eko ikasturteko kudeaketa-txostena.
3.- 2020ko kontuak onartzea.
3.- 2020ko ekitaldiko emaitzen banaketa.
4.- Zaintza batzordearen berritzea.
5.- Artezkaritza Kontseilua berritzea.
6.- Artezkaritza Kontseilua ahalduntzea.
ESKERRIK ASKO orain arte gurean artean egon zaretenoi.

HH
HH 0: Araitz Elorza
HH 1: Amaia Lejarza
HH 2: Mirari Goikoetxea eta Nerea
Erkiaga
HH 3: Lurdes Agirre eta Antxon Seijo
HH 4: Alasne Varona
HH 5: Olatz Onaindia
*Laguntzailea: Maite Etxebarria

LH 1/2A: Iraia Madariaga
LH 1/2 B: Nerea Merino
LH 1/2 C: Olatz Betanzos
LH 3/4 A: Iker Zabala
LH 3/4 B: Izaskun Badiola
LH3/4 C: Iñigo Eiguren
LH 5: Aritz Elordieta
LH 6: Tere Erkiaga eta Jon Akarregi
*Laguntzailea: Nerea Etxaburu

LH

DBH
DBH 1: Felix Aizpurua
DBH 2: Bingen Markes eta Oihane
Herrera
DBH 3: Marijo Lekue eta Eneritz Ertzilla
DBH 4: Ainara Atxikallende

Eskola Kirola, erronka berria
Lekeitioko eragile ezberdinek (udal ordezkariak, ikastetxeak, kirol taldeak eta
Lekeitioko kirol zerbitzuak) herriko gazteenentzako sortutako Eskola-Kirola
proiektuaren berria estreinatuko dugu hurrengo ikasturtean.

Egitasmo hau Lehen Hezkuntzako lehenengo mailatik laugarren mailara (LH 1-4)
arteko haurrentzat bideratuta dago eta helburua herriko umeei kirol hezkuntza
eredu berri bat aurkeztea da. Herri mailan horrelako proiektu bat izatearen
abantailak azpimarratu nahiko genituzke:
✔ Herriko adin berdineko haur guztiak ezagutu eta elkarrekin arituko dira.
✔ Umearen garapena izango da prozesu honen ardatz nagusia.
✔ Jolasaren bitartez landuko da lortu nahi den garapena.
✔ Etorkizunean gehien gustatzen zaion kirol jarduera aukeratzeko irizpide
gehiago izango ditu.
✔ Herri mailako antolakuntza izango da.

Lau mailentzako egiten den proposamena bada ere, 3 urtetan zehar burutuko da.
Egitasmo handia eta garrantzitsua den aldetik, lehenengo bi mailekin hasi eta
hauen eboluzioa eta behar diren moldaketa eta zuzenketak eginda, aurrera
egingo da etengabeko hobekuntza prozesu baten barruan.
✔ 2021-2022 ikasturtean LH 1 eta 2. mailakoak.
Saioak astelehenetik ostegunera bitartean izango dira, arratsaldeko 16:15ean.
✔ LH 1 eta 2 mailak: Astelehen eta Asteazkenetan 16:30-17:30
✔ Topaketak, hilean behin, larunbata/igande goizean 10:30-12:30

Egutegiari dagokionez, proiektu honetako ekintzak 2021ko urriko lehenengo
astean hasi eta maiatzeko azken astera arte iraungo dute. Oporraldi eta jai
egunak errespetatuz, beti ikastetxeen egutegiarekin bat eginez.

Covid-19 protokoloa
Covid-19ak baldintzatutako ikasturtea izan da aurtengoa eta
hurrengoan ere oraindik elkar zaintzeko neurriek gurean
jarraituko dute.
Neurri asko malgutuko diren arren, oraindik musukoaren
erabilera eta taldekatzeak mantendu behar ditugu. Hona hemen
ikasturte berrian gaur-gaurkoz kontuan hartu beharko ditugun
neurriak.
LH eta DBHn musukoa erabili beharko da eta burbuilak
mantenduko dira.
Geletan taldekatzeak egin ahalko dira.
Sarreran ez da tenperaturarik hartuko, etxean hartu beharko
da.
Aurrez-aurreko bilerak egitea posible izango da.
Guraso bilerak, asanbladak eta prestaketa lanak egitea posible
izango da.
Bizikidetza talde ezberdinen arteko ekintzak egitea posible
izango da, 1,5metroko tartea errespetatuz.
Komunak egunean bitan garbituko dira.
Aireztapenak garrantzia izango du.

